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Editie Datum Thema
1 25 januari

2 22 februari

3 22 maart

4 19 april

5 17 mei

6 14 juni

7 19 juli

8 6 september ATH | GTH

9 11 oktober  

10 8 november 

11 6 december

Formaat B x H (in mm) Tarief FC
1/1 pagina (aflopend) 262 x 371 € 1.300

1/1 pagina (niet aflopend) 248 x 350 € 1.300

1/2 pagina (liggend) 248 x 174 € 700

1/2 pagina (staand) 123 x 350 € 700

1/4 pagina (liggend) 248 x   86 € 375

1/4 pagina (staand) 123 x 174 € 375

1/8 pagina 123 x   86 € 215

1/16 pagina 60 x   86 € 145

Spread (aflopend) 524 x 371 tarief op aanvraag

Spread (niet-aflopend) 510 x 350 tarief op aanvraag

Uiting Desktop/pc Mobiel CPM
Leaderboard 728 x   90 300 x 100 € 30

Leaderboard XL 970 x 150 300 x 100 € 35

Medium rectangle 300 x 250 300 x 250 € 30

Half medium rectangle 300 x 100 300 x 100 € 350 p.w.

Halfpage 300 x 600 300 x 250 € 40

Fullbanner 468 x   60 300 x 100 € 30

Advertorial afbeelding 470 x 264 pixels,   
max. 200 karakters tekst

€ 35

Logolink op aanvraag op aanvraag € 150 p.w.

Site takeover op aanvraag op aanvraag € 110

Layer ad op aanvraag op aanvraag € 85

Floor ad op aanvraag op aanvraag € 75

Formaat B x H (in mm) Tarief FC
1 kolom 100 x 65 € 325

2 koloms 168 x 65 € 600

3 koloms 238 x 65 € 975

Formaat
Omhechter / Meehechter / Bijsluiter informatie op aanvraag

Uiting Specificaties Tarief/keer
Banner 560 x 97 pixels € 325

Advertorial afbeelding 170 x 130 pixels, 
max. 250 karakters

€ 350

Vakblad

Website

Nieuwsbrief

Advertenties

Advertenties op redactionele pagina’s (IM)

Overige advertentiemogelijkheden

Mogelijkheden in overleg.

Korting: 2% per extra plaatsing.
Toeslagen: achterpagina 20%, coverpagina 2 of 3: 10%.

Verschijningsdagen dinsdag en vrijdag.

Toeslag voorkeurspositie 1: 20%. 

 Tarieven per 1.000 paginaweergaven. Verschillende targeting opties mogelijk: 
categorie, geo en device targeting. CPM toeslag 20%.

Bestandsgrootte max. 100 KB. 

Sluitingsdatum 10 dagen voor verschijningsdatum.

Verschijningsdata 

Special Newsletter 
Toon je expertise (kennisoverdracht) �

Stuur exclusief relevante informatie naar een 
geselecteerde doelgroep �

Thema in overleg met redactie �

Aanvullende onafhankelijke redactionele content 
(redactie Agrio) gerelateerd aan het thema �

Opmaak in huisstijl klant  �

Headerbeeld naar keus �

Hoge clickrate op de commerciële uitingen �

Rapportage �

Tarief voor onze merkpartners € 1.900*

Tarief voor niet-merkpartners € 3.200*

Optioneel
Herhaling verzending na 2 weken aan niet openers 
(voor een nog hogere openings- en clickrate) € 350

Data analyse lezers vanaf € 250,-

Special Newsletter
Een Special Newsletter is een digitale nieuwsbrief die wordt 

verzonden naar de ontvangers van één of meerdere nieuwsbrieven 

van Agrio. Het verschil met een reguliere nieuwsbrief is dat de 

commerciële content van één adverteerder afkomstig is, er één 

thema centraal staat en dat de opmaak qua vormgeving afwijkt. 

* Tarief op basis van twee kennisartikelen en twee commerciële 
uitingen. Merkpartners kunnen artikelen uit het merk-
partnerschap inzetten. Uitbreiding in aantal artikelen en/of 
commerciële uitingen is mogelijk.  
Scan de QR-code voor een voorbeeld.
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TREKKERWEB

186.489 sessies

64.581 unieke bezoekers

387.350 paginaweergaven

00:02:02 gem. bezoekduur

Vraag & Aanbod Database 6.000 Machines

18.000 exemplaren, digitale oplage op aanvraag 

i.v.m. lancering digitaal vakblad november 2021. 

11 keer per jaar

20e jaargang

11.825 ontvangers

20% gem. openingsrate

2 keer per week

210.000 youtube abonnees

5.861 twittervolgers

63.697 facebookfans

43.700 instagramvolgers

Trekkerweb is het grootste, crossmediale landbouwmechanisatie-

merk voor de landbouw, de groensector en liefhebbers van trekkers 

en werktuigen. Trekkerweb heeft een enorm bereik: nergens zoveel 

aandacht. Op pakkende wijze informeert Trekkerweb haar lezers over 

trekkers en werktuigen, leveranciers en technieken, om zo de juiste 

investeringsbeslissing te kunnen nemen. 

De kracht van Trekkerweb

 Eén crossmediaal mechanisatiemerk met een enorm bereik

 Een gigantische (inter)nationale fanbase op social media

 Onderscheidend groot formaat vakblad met fraai beeld

 Snel online nieuws en Vraag & Aanbod gebruikte machines

 Meer dan 30 merkpartners zijn verbonden aan Trekkerweb
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Social media

Zo social is 
Trekkerweb

210.000 abonnees
 
63.000 volgen Trekkerweb
 
5.851 volgers
 
43.400 volgers  

Social media: de ontwikkelingen gaan razendsnel. Er ontstaan 

steeds nieuwe social kanalen. Ook de doelgroep verplaatst 

zich steeds. Binnen uw online marketingstrategie mogen 

social media dan ook niet meer ontbreken. We zijn het er 

allemaal wel over eens dat je een enorm bereik kunt creëren 

op social media. Dit ervaren wij zelf ook met ons crossmediale 

merk in de mechanisatie, Trekkerweb.

 

Naast het maandelijkse vakblad en de website is Trekkerweb 

zeer actief en populair op social media. Trekkerweb richt 

zich met YouTube, Facebook, Instagram en Twitter tot de 

jongere en brede doelgroep trekkerliefhebbers. Zo’n tien jaar 

geleden is Trekkerweb begonnen met het posten van nieuws 

en video’s over trekkers. 

 

YouTube is de ‘social-knaller’ en heeft inmiddels bijna 

210.000 abonnees en heeft meer dan anderhalf miljoen 

bezoekers per maand. Een goede tweede is Facebook met 

ruim 63.000 trekkerfans. Instragram is een goede derde met 

ruim 43.000 volgers.

Trekkerweb: social media 
krachtpatser
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Alex Prasing
media adviseur

alex@agrio.nl

06 48 13 21 09Pakketten

Partner Partner Light

Een eigen merkpartnersite op Trekkerweb.nl, die je kunt vullen met nieuwsartikelen, 
video’s, social media icons en bannering �    �    

Doorplaatsing op social media �    �    

Logo op Trekkerweb.nl en de nieuwsbrief �    

Advertorial/banner op de nieuwsbrief �    

Bannering op homepage Trekkerweb.nl 6 weken

Banner/Advertorial op de digitale nieuwsbrief 6 keer 2 keer

Bedrijfsvideo* en plaatsing daarvan op Trekkerweb.nl 2 keer 1 keer

Tarief vanaf € 7.250 vanaf € 4.250

Merkpartner
Merkpartners zijn marktpartijen die informatie (commercieel en/

of redactioneel) via Trekkerweb.nl tegen betaling kunnen plaatsen. 

Merkpartners kennen geen exclusiviteit, meerdere bedrijven uit 

een zelfde branche kunnen gelijktijdig partner zijn. De partners 

verbinden zich voor minimaal een jaar aan Trekkerweb.nl. De 

informatie van de Merkpartners wordt op de homepage getoond in 

de rubriek Merkpartners. Deze artikelen worden daarnaast per merk 

overzichtelijk gerubriceerd op de desbetreff ende eigen micro-site 

merkpagina. Een selectie van deze artikelen (nieuws, video, foto) 

wordt op de Trekkerweb.nl nieuwsbrief en op social media (Facebook, 

YouTube) geplaatst.

* Vraag naar de voorwaarden.
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300 x 100 pixels

Aanleveren als JPG, GIF of HTML

300 x 250 pixels

Aanleveren als JPG, GIF of HTML

Afbeelding 170 x 130 pixels 

Aanleveren als JPG 

kopregel max. 35 karakters 

bodytekst max. 200 karakters 

button max. 35 karakters

560 x 97 pixels

Aanleveren als JPG

Afbeelding 170 x 130 pixels 

Aanleveren als JPG 

kopregel max. 65 karakters 

bodytekst max. 170 karakters 

button max. 35 karakters

7

Aanleverspecificaties

Banners
JPG      max. 50 KB, volledig omkaderd / niet aflopend  

naar wit
GIF      max. 100 KB, volledig omkaderd / niet aflopend  

naar wit, animatie(loop) max. 10 sec
HTML*   max. 200 KB excl. video, volledig omkaderd / niet 

aflopend naar wit, animatie(loop) max. 10 sec,  
geen harde click

 
* HTML banner aanleveren in één zip zonder deelmappen. Gebruik hiervoor 
Google Web Designer in Google Ads Environment met exit click event óf gebruik 
een Agrio-template verkrijgbaar via jouw media-adviseur.

  
Als een HTML banner een video bevat, dan moet deze een MP4-formaat 
hebben, met max. 5 MB en max. 30 sec bij automatisch afspelen. HTML met 
video en HTML specials altijd in overleg en met gebruik van Agrio-templates. 
 
 

 
Wil je een video in je banner laten draaien, 
maar heb je niet de mogelijkheid om zelf 
een HTML uiting te realiseren? Kijk dan op  
de volgende pagina voor de mogelijkheden 
en kijk hier voor een voorbeeld.

 
 
Landingspagina 
Alleen website, bijvoorbeeld www.test.nl/product
 
Aanlevertermijn: 5 werkdagen voor plaatsing 
Indien het aangeleverde bestand niet voldoet aan de 
voorwaarden zullen wij (indien mogelijk) het materiaal 
moeten aanpassen tegen een vooraf vastgesteld tarief.

Leaderboard (XL) en 
Fullbanner

Medium Rectangle en 
Halfpage

Advertorial, 1 kopregel Advertorial, 2 kopregels Nieuwsbrief banner

Nieuwsbrieven

Mobiel Wanneer kies je  
voor welke uiting?
n  Leaderboard (XL) en Fullbanner voor 

naamsbekendheid
n   Medium Rectangle en Halfpage voor 

actiematige campagnes
n  Advertorial voor productacties, 

(event)promoties en testimonials
n  Video banner voor hogere 

attentiewaarde
n  Rich media voor productinnovaties 

en naamsbekendheid
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Digitale uitingen
Wil jij ook 
banners die 

scoren?

6

470 x 264 pixels 

+ max. 200 karakters

Afbeelding aanleveren als JPG

op aanvraag

970 x 150 pixels

Aanleveren als JPG, GIF of HTML

728 x 90 pixels

Aanleveren als JPG, GIF of HTML

op aanvraag

300 x 250 pixels

Aanleveren als JPG, GIF of HTML

300 x 600 pixels

Aanleveren als JPG, GIF of HTML

70 x 39 pixels 

+ max. 25 karakters (2 regels)

Afbeelding aanleveren als JPG

468 x 60 pixels

Aanleveren als JPG, GIF of HTML

op aanvraag

Leaderboard XL Leaderboard Fullbanner Halfpage

LogolinkAdvertorialMedium Rectangle

Site takeover Layer ad Floor ad

Silke Evers
Online coördinator

silke@agrio.nl
0314 75 63 01

John Sessink
Online coördinator 
& media adviseur

john@agrio.nl
06 30 99 25 63

Stefanie Tangelder
Online coördinator

stefanie@agrio.nl
06 83 39 80 56

Websites
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Digitaal aanleveren
Verzend jouw bestanden altijd onder vermelding van pro-
gramma, versie en print. Digitaal reproductiemateriaal dient 
druk- of paginagereed te zijn.
 
Bestand      Certifi ed PDF. Technische informatie en 

settings via uw media-adviseur
Programma’s      InDesign CC (opmaak), llustrator (EPS),  

Photoshop (TIF), Word (uitsluitend tekst)
Specifi caties      Fonts en illustraties altijd bijleveren, beeld  

minimaal 300 dpi, EPS of TIF in CMYK
 
Deelmateriaal
Deelmateriaal (teksten, logo’s en beelden) altijd aanleveren 
als losse bestanden in één van de volgende bestands-
formaten:
Advertentieteksten    .TXT, .DOC of .DOCX
Foto’s     .JPEG of .TIF
Logo’s en illustraties    .EPS of .PDF
Overige bestanden     .PDF
 
Aanlevering
Bij voorkeur ontvangen wij jouw bestanden via één van de 
onderstaande mogelijkheden:
Mailbijlagen    tot 8 MB
WeTransfer     bestanden tot 2 GB
Dropbox    bestanden tot 2 GB
Google Drive    bestanden tot 15 GB
FTP-server     maximum afhankelijk van  
     jouw eigen FTP-server

Aanleverspecifi caties 
Print

Ja, we maken veel advertenties voor print en online. Maar wist je dat wij veel meer kunnen 
dan alleen dat? Onze afdeling Media & Design is van alle markten thuis. Naast dat we 

goed weten wat er speelt bij de boer en wij vanwege een eigen productiehuis snel kunnen 
schakelen, kunnen wij vrijwel alles maken wat je maar kunt bedenken. Wil jij een vlag met 

tekst achter je vliegtuig? Je trekker opnieuw bestickerd? Niets is ons te gek. 
Denk bijvoorbeeld aan… 

Onze afdeling Media & Design 
kan alles maken. Daag ons uit! 

… bijsluiters, folders, fl yers, t-shirts, posters, advertenties, visitekaartjes, enveloppen, pennen, 
stempels, mappen, briefpapier, belettering, katoenen tassen, notitieblokken, off ertemappen, 

kalenders, presentatiemappen, boodschappentassen, ringbanden, doordruksets, kleurwaaiers, 
brochures, kaarten, spaarproducten, hangmatten, gevelvlaggen, schorten, sloven, bestelzakjes, 

koffi  ekopjes, glazen, menukaarten, servetten, placemats, bekers, polsbandjes, mokken, 
consumptiebonnen, nieuwjaarskaarten, plattegrondkaarten, stickers op rol, polo’s, magneetplaten, 

wijnetiketten, voerzakken, muurstickers, voedselverpakkingen, mondkapjes, canvasfoto’s, 
fotobehang, foto’s op plexiglas, foto’s op aluminium, textieldoeken, kliklijsten, displays, 

textielposters, pepermuntdoosjes, waterfl esjes, raamvlaggen, snoeppotten, drinkfl essen, bureau-
onderleggers, wijnkisten, broeken, fl essenhangers, cadeaubonnen, cadeau-enveloppen, bedrukte 

tape, keycords, badjassen, USB-sticks, muismatten, sleutelhangers, paraplu’s, speelkaarten, 
raamstickers, memoblokken, papieren tassen, handdoeken, kranten, visitekaartjeshouders, 

foamboard, jassen, straatstickers, ballonnen, informatiewaaiers, ansichtkaarten, 
wenskaarten, spaarkaarten, stoelen, poeven, kussens, tenten, mutsen, tickets, entreekaarten, 
whiteboardstickers, tuinposters, petten, mastvlaggen, paraplu’s, sleutelhangers, zonnebrillen, 
baliedisplays, decotratiemateriaal, etalagemateriaal, gevelbanieren, wijndozen, naambordjes, 
wobblers, stoepborden, beurswanden, presentatiewanden, vloerzeilen, autostickers, roll-up 

banners, textiel-frames, plexiglas schermen, toonbankschermen, bouwhekdoeken, zeildoeken, 
folderhouders, vloerstickers, tafellakens, strandvlaggen, spandoeken, raamborden, tuinborden, 

truien, veiligheidshesjes, handschoenen, sjaals, kerstkaarten, jutte tassen, wijntassen, rugzakken, 
inpakpapier, affi  ches, bagagelabels, buttons, boeken,
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Banner ontwikkeling
Uiting Specificaties GIF HTML Video*
Leaderboard 728 x   90 € 125 € 225 € 325

Leaderboard XL 970 x 150 € 160 € 260 € 370

Medium rectangle 300 x 250 € 125 € 225 € 325

Half medium rectangle 300 x 100 € 70 € 175 € 260

Fullbanner 468 x   60 € 105 € 210 € 305

Halfpage 300 x 600 € 160 € 260 € 370

Layer ad € 875 € 980

Floor ad € 855 € 895

Expandable € 645 € 850

Site takeover € 715 € 940

Uiting Specificaties JPG

Nieuwsbriefbanner 560 x   97 € 70

Nieuwsbrief advertorial* € 35

*  Opmaak in nieuwsbriefstramien. Ontwikkelingskosten gelden alleen indien  
teksten door Agrio uit een bronbestand gehaald moeten worden.

*  Bij realisatie van een video door Agrio ontvang je 25% korting op het videobanner 
productietarief.

Tarieven ontwikkeling online bannersBannering op websites en in nieuwsbrieven zorgt voor een groot bereik en 
hoge attentiewaarde. Er zijn tegenwoordig banners in diverse soorten en 
maten. Het campagnedoel en uw doelgroep zijn bepalend in de keuze. Agrio 
heeft veel ervaring en expertise in het meedenken en ontwikkelen van online 
campagnes. 
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Wij hebben daarvoor het bronmateriaal nodig.
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n  Landingspagina alleen website, bijvoorbeeld www.test.nl/product
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Schakel onze grafisch vormgevers in voor een bannercreatie op maat
50% 

korting op iedere 
extra banner 

voor dezelfde 
campagne
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Digitaal aanleveren
Verzend jouw bestanden altijd onder vermelding van pro-
gramma, versie en print. Digitaal reproductiemateriaal dient 
druk- of paginagereed te zijn.
 
Bestand      Certifi ed PDF. Technische informatie en 

settings via uw media-adviseur
Programma’s      InDesign CC (opmaak), llustrator (EPS),  

Photoshop (TIF), Word (uitsluitend tekst)
Specifi caties      Fonts en illustraties altijd bijleveren, beeld  

minimaal 300 dpi, EPS of TIF in CMYK
 
Deelmateriaal
Deelmateriaal (teksten, logo’s en beelden) altijd aanleveren 
als losse bestanden in één van de volgende bestands-
formaten:
Advertentieteksten    .TXT, .DOC of .DOCX
Foto’s     .JPEG of .TIF
Logo’s en illustraties    .EPS of .PDF
Overige bestanden     .PDF
 
Aanlevering
Bij voorkeur ontvangen wij jouw bestanden via één van de 
onderstaande mogelijkheden:
Mailbijlagen    tot 8 MB
WeTransfer     bestanden tot 2 GB
Dropbox    bestanden tot 2 GB
Google Drive    bestanden tot 15 GB
FTP-server     maximum afhankelijk van  
     jouw eigen FTP-server

Aanleverspecifi caties 
Print

Ja, we maken veel advertenties voor print en online. Maar wist je dat wij veel meer kunnen 
dan alleen dat? Onze afdeling Media & Design is van alle markten thuis. Naast dat we 

goed weten wat er speelt bij de boer en wij vanwege een eigen productiehuis snel kunnen 
schakelen, kunnen wij vrijwel alles maken wat je maar kunt bedenken. Wil jij een vlag met 

tekst achter je vliegtuig? Je trekker opnieuw bestickerd? Niets is ons te gek. 
Denk bijvoorbeeld aan… 

Onze afdeling Media & Design 
kan alles maken. Daag ons uit! 

… bijsluiters, folders, fl yers, t-shirts, posters, advertenties, visitekaartjes, enveloppen, pennen, 
stempels, mappen, briefpapier, belettering, katoenen tassen, notitieblokken, off ertemappen, 

kalenders, presentatiemappen, boodschappentassen, ringbanden, doordruksets, kleurwaaiers, 
brochures, kaarten, spaarproducten, hangmatten, gevelvlaggen, schorten, sloven, bestelzakjes, 

koffi  ekopjes, glazen, menukaarten, servetten, placemats, bekers, polsbandjes, mokken, 
consumptiebonnen, nieuwjaarskaarten, plattegrondkaarten, stickers op rol, polo’s, magneetplaten, 

wijnetiketten, voerzakken, muurstickers, voedselverpakkingen, mondkapjes, canvasfoto’s, 
fotobehang, foto’s op plexiglas, foto’s op aluminium, textieldoeken, kliklijsten, displays, 

textielposters, pepermuntdoosjes, waterfl esjes, raamvlaggen, snoeppotten, drinkfl essen, bureau-
onderleggers, wijnkisten, broeken, fl essenhangers, cadeaubonnen, cadeau-enveloppen, bedrukte 

tape, keycords, badjassen, USB-sticks, muismatten, sleutelhangers, paraplu’s, speelkaarten, 
raamstickers, memoblokken, papieren tassen, handdoeken, kranten, visitekaartjeshouders, 

foamboard, jassen, straatstickers, ballonnen, informatiewaaiers, ansichtkaarten, 
wenskaarten, spaarkaarten, stoelen, poeven, kussens, tenten, mutsen, tickets, entreekaarten, 
whiteboardstickers, tuinposters, petten, mastvlaggen, paraplu’s, sleutelhangers, zonnebrillen, 
baliedisplays, decotratiemateriaal, etalagemateriaal, gevelbanieren, wijndozen, naambordjes, 
wobblers, stoepborden, beurswanden, presentatiewanden, vloerzeilen, autostickers, roll-up 

banners, textiel-frames, plexiglas schermen, toonbankschermen, bouwhekdoeken, zeildoeken, 
folderhouders, vloerstickers, tafellakens, strandvlaggen, spandoeken, raamborden, tuinborden, 

truien, veiligheidshesjes, handschoenen, sjaals, kerstkaarten, jutte tassen, wijntassen, rugzakken, 
inpakpapier, affi  ches, bagagelabels, buttons, boeken,
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Agrio’s Agrarische 
Database (AAD)

Laat je database matchen met Agrio’s Agrarische Database 
en krijg direct inzicht in de actualiteit van je database. Voor 
eenmalig eigen gebruik kun je adressen huren. De adressen 
worden geselecteerd op basis van jouw criteria. Het verkrijgen 
van additionele gegevens behoort ook tot de mogelijkheden. 

Wil je een adressenbestand vaker gebruiken? Dan kun je 
ervoor kiezen een adressenbestand te kopen.

Adressen matchen
Adressen matchen vanaf € 90 per match. 

Adressen huren

Adressen kopen

Adressen matchen, huren 
of kopen (AVG-proof)

Prijs
€ 0,25 per adres

€ 90 orderbegeleidingskosten

Prijs
€ 0,65 per adres

€ 90 orderbegeleidingskosten

Informeer jouw doelgroep zeer gericht en specifiek via direct 
mail, bijvoorbeeld een flyer of bijsluiter. Deze kan samen 
met één of meer uitgaven van Agrio worden verstuurd. Je 
profiteert dan direct van het bereik van onze merken en de 
waardering hiervoor. Dit draagt tevens bij aan de effectiviteit 
van de campagne. Het is mogelijk om een bijsluiter mee te 
sturen voor de gehele oplage van het betreffende blad, maar 
ook voor een daarin geselecteerde groep.

Tarieven & specificaties
A4-formaat (minimaal 115 grams papier)
Gewicht tot 10 gram
Minimum aantal 1.500 stuks
Selectiegebieden in overleg

Prijs
€ 0,20 per adres

€ 90 begeleidingskosten bijlage in 1 blad

€ 180 begeleidingskosten bijlage in 2 bladen

€ 270 begeleidingskosten bijlage in 3 bladen

€ 360 begeleidingskosten bijlage in 4 bladen

Mogelijkheden en toeslagen bij afwijking van basiscondities op aanvraag

  Bijsluiters

Afspraken inplannen voor accountmanagers? 
Jouw producten een extra verkoopimpuls geven? 
Het nabellen van warme leads? Een gedegen 
marktonderzoek uitvoeren? Met een gedreven 
team van telemarketeers zijn wij in staat de meest 
uitdagende campagnes tot een succes te maken. 
Onze mensen hebben de expertise en ervaring. En ze 
hebben affiniteit met de agrarische sector, waardoor 
ze de taal van de boer spreken. Het resultaat: een 
succesvolle telemarketingcampagne.
 
Zet ons telemarketingteam in voor:

  Telefonische verkoop 
  Afsprakengeneratie
  Marktonderzoek
  Leadopvolging 

 
Voor telemarketing maken we graag een offerte 
op maat.

 Telemarketing
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Dankzij ons crossmediale portfolio hebben we dagelijks 

contact met de lezers. Hierdoor beschikken we over 

een enorme schat aan data, waarmee we een enorme 

eff ectiviteit en impact realiseren voor onze merken 

en voor adverteerders. Agrio zet data voor lezers en 

adverteerders eff ectief, effi  ciënt en verantwoord (AVG-

proof) in.

 Gepersonaliseerde vakinformatie
Voor een klantgerichte datagedreven marketing is het essen-
tieel om de (potentiële) klant zo goed mogelijk te kennen en 
te begrijpen. Agrio’s Agrarische Database (AAD) bevat ruim 
50.000 actuele adressen. Daaronder nagenoeg alle Neder-
landse boeren, met hun bedrijfsspecifi eke kenmerken. Deze 
kenmerken geven samen met gedragsdata een integraal klant-
beeld. Zo weten we waar boeren in verschillende vakgebieden 
in geïnteresseerd zijn. Zo kunnen we lezers gericht selecteren 
en van hoogwaardige en gepersonaliseerde vakinformatie 
voorzien. En partners met geïnteresseerde boeren verbinden.

Eff ectievere campagnes
Met onze data-inzichten kunnen we verbanden leggen en 
het mediagedrag analyseren. Op basis daarvan zou een ad-

verteerder ervoor kunnen kiezen om de boodschap aan te 
passen en af te stemmen op de verschillende fasen van de 
klantreis. 

Campagnes worden daardoor veel eff ectiever én effi  ciënter. 
Op deze manier creëren we waarde voor de adverteerder en 
verhogen we de return on marketing-investment.
 
Sterke klantresultaten

  Kwalitatieve bezoekers voor events (leads) door een data- 
en contentgedreven uitnodigingsbeleid afgestemd op de 
klantreis.
  Kwalitatieve leads door kennispartnercontent slim in te 
zetten aan de hand van Agrio’s leadscoringmodel.
  Zeer geïnteresseerde kijkers (leads) tijdens uitzendingen 
door een data- en contentcampagne.
   Afspraken gemaakt voor accountmanagers met behulp van 
een data- en contentgedreven campagne en met inzet van 
telemarketing.

Meer en meetbare resultaten boeken met inzet van onze
data-driven strategie? Specifi eke en kwalitatieve leads
genereren op basis van content? Laat het ons weten, we 
gaan voor het optimale resultaat.

Arjan Goorman
Hoofd Marketing

arjan@agrio.nl
06 20 21 35 27

Data effectief, efficiënt en 
verantwoord inze
 en
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Wanneer je online content deelt, in print adverteert of een 
live event organiseert, wil je dat jouw boodschap zo zichtbaar 
mogelijk is. Maar bereik gaat niet alleen over kwantiteit. Ook 
kwaliteit is belangrijk. Daarmee maak je pas écht impact. 
Agrio combineert deze twee eigenschappen al jarenlang. 

Meten is weten
Maar hoe doe je dat als de grenzen tussen de traditionele 
media op print, de digitale media en social media steeds 
meer aan het vervagen zijn? Oplage en aantal views zijn 
belangrijke criteria. Maar ze garanderen nog niet of jouw 
informatie echt bij de juiste doelgroep onder de aandacht 
komt.
Bij Agrio ben je in ieder geval verzekerd van het hoogste 
totaalbereik in agrarisch Nederland. De hoge oplages van 
de vakbladen en de torenhoge digitale bereikcijfers van 
de sectorale nieuws- en kenniswebsites spreken voor zich. 
Niet voor niets communiceren we de bereikcijfers van print, 
online, events en uitzendingen transparant. Dat doen we in 
deze mediakit en op elk gewenst moment real-time, zodat 
adverteerders weten wat ze qua bereik en impact (cross 
mediaal) kunnen verwachten.

Kracht en inzet van betrouwbare data
Bij Agrio is de actuele agrarische database, met koppelingen 
met meerdere databronnen, de basis (zie pagina 12) en het 
vertrekpunt om bereik en impact te realiseren. Zowel voor 
onze eigen uitgeefproducten als voor campagnes (in welke 
vorm dan ook) van onze adverteerders. Dat geeft zekerheid 
over kwantiteit en kwaliteit. Het juiste doen in elke fase 
van de klantreis, dat is de kunst. Inzicht zorgt voor betere 

timing. Agrio heeft veel kennis en inzichten in huis over de 
kennisbehoeftes en het zoekgedrag van boeren, zodat jouw 
campagne echt binnenkomt bij de gewenste doelgroep.

Maatwerk
Je blindstaren op bereikcijfers is niet altijd een goed idee. 
Het is belangrijk dat je boodschap bij de juiste doelgroepen 
terechtkomt. Is jouw organisatie actief in een deelsector van 
de landbouw, dan heeft het weinig zin om alle boeren te 
bereiken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om iedereen binnen 
de melkveehouderij te bereiken. Maar misschien kun je je 

beter alleen richten op melkveehouders met bijvoorbeeld 
meer dan 40 hectare land? Ook kun je daarin een 
verdiepingsslag maken en je je specifiek concentreren op 
een regio, of op jonge melkveehouders. Het lijkt misschien 
belangrijk dat je boodschap zo vaak mogelijk bekeken wordt. 
Maar bereik je niet de juiste personen, dan heeft je uiting 
geen impact. Bepaal dus eerst jouw ideale klant.
 
Tip: Bied een oplossing waarmee het dagelijks werk voor 
boeren wordt verbeterd. Je creëert dan impact en jouw 
boodschap zal opvallen omdat hij onderscheidend is.

Bereik en impact

Onderscheidend verspreidingsmodel 
Waar andere agrarische uitgevers alleen hun abonnees of leden bereiken, gaat Agrio een stap verder. Agrio’s 
Agrarische Database bevat 97 procent van de adressen van de Nederlandse boeren. Ruim 60 procent van 
de boeren in Nederland heeft een abonnement bij Agrio. Boeren die nog geen betaald abonnement hebben, 
ontvangen via een wisselschema ook regelmatig een uitgave in print en/of online. Zo bereik je per editie bijna 
80 procent van de totale doelgroep.

week A

week B

week C

Verspreidingsmodel Agrio

Vaste ontvangers print, met toegang tot digitaal Vakblad
Niet-vaste ontvangers, verdeeld over groepen. Deze week in print werving
Niet-vaste ontvangers, verdeeld over groepen. Deze week in digitale werving 
Niet-vaste ontvangers, verdeeld over groepen. Deze week geen werving
Onthoudingsgroepen t.b.v. abonneewerving (termijn 3-6 maanden)
Niet in Agrio-bestand (<3%)
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Compleet Vakblad Vakblad Digitaal Digitaal Plus Digitaal
Papier + digitaal Papier Digitaal Digitaal Digitaal

Onbeperkt topartikelen � � �

Het papieren vakblad � �

Het digitale vakblad � � �

Korting op evenementen � � � �

Korting op online uitzendingen � � � �

Korting op audio en video podcast � � � �

Tarieven per jaar
Agraaf € 98,40 € 89,40 € 53,40

Stal & Akker € 106,80 € 98,40 € 62,40

Vee & Gewas € 106,80 € 98,40 € 62,40

Veldpost € 106,80 € 98,40 € 62,40

Akkerwijzer € 103,20 € 95,40 € 76,80 € 29,40

Melkvee € 109,80 € 98,40 € 77,40 € 29,40

Pig Business € 99,60 € 83,40 € 64,80 € 29,40

Pluimveeweb € 58,80 € 48,50 € 29,40 € 29,40

Trekkerweb € 69,60 € 64,20 € 40,20

Er hebben de afgelopen jaren, mede door de 
coronacrisis, grote veranderingen plaatsgevonden in 

het mediagedrag. We zien dat boeren op steeds meer 
manieren nieuws en kennis tot zich nemen. Ze lezen, 
kijken en luisteren naar media. De afgelopen jaren is 
er een record aantal online uitzendingen en webinars 

gehouden. Ook podcast neemt een enorme vlucht. 
Het leesgedrag verschuift iets naar online, maar er 

wordt vooral in de agrarische sector nog veel van papier 
gelezen. En, er wordt zeker niet minder gelezen. 

De huidige ontwikkelingen in de landbouw zorgen 
ervoor dat boeren alles op de voet willen volgen en 

over voldoende kennis willen beschikken, om sterk te 
staan op hun eigen erf. 

Agrio 
introduceert nieuw 
abonnementsmodel 
voor de lezersmarkt

Vakbladen ook digitaal
Er wordt dus zeker niet minder gelezen, maar wel op een 
iets andere manier. Zo zien we dat meer boeren ook digitaal 
lezen. Natuurlijk kennen we dit al van de jongeren, maar 
ook de rest leest vaker online én op papier. Als agrarisch 
mediabedrijf is het onze taak om het mediagedrag te 
volgen en onze informatievoorziening daar optimaal op af 
te stemmen. Vandaar dat de vakbladen vanaf oktober 2021 
ook online beschikbaar zijn. Bestaande abonnees krijgen 
het eerste jaar daarmee een extra service in de vorm van de 
digitale versie van hun eigen vakblad.  

Topartikelen
Daarnaast introduceren we Topartikelen. Dit zijn artikelen en 
video’s die speciaal voor abonnees worden gemaakt door 
onze redactie en die niet op andere plaatsen in dezelfde 

vorm verkrijgbaar zijn. Het kan gaan om exclusieve berichten 
of om berichten die door de redactie zijn voorzien van extra 
informatie. Ze zijn alleen beschikbaar voor abonnees van Agrio. 
Deze artikelen geven extra diepgang en duiding op basis van 
actuele thema’s, die onder meer in de Sterke Erven Monitor 
(meer informatie over Sterke Erven, klik hier) naar voren komen. 

Meer toegevoegde waarde
Deze aangepaste content strategie zorgt voor meer toegevoeg-
de waarde voor lezers en adverteerders. Het nieuwe abonne-
mentsmodel is zo opgebouwd dat er voor elk wat wils tussen 
zit. We sluiten volledig aan bij het mediagedrag van de boeren. 
Ook gaan we de boeren nog meer helpen toekomstbestendig 
te ondernemen, door de belangrijkste uitdagingen en kansen, 
die onder meer uit de Sterke Erven Monitor komen, als leidraad 
te nemen voor onze content strategie.
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Onthoudingsgroepen t.b.v. abonneewerving (termijn 3-6 maanden)
Niet in Agrio-bestand (<3%)
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Joyce Kuster
video specialist

joycekr@agrio.nl
0314 35 93 60

Bram Teeuwsen
video specialist 

bram@agrio.nl
0314 35 93 60

Quinton Hermsen
video specialist

quinton@agrio.nl
0314 35 93 60
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Als je investeert in video wil je uiteraard dat het iets oplevert. 
Maar hoe maak je nu een effectieve video? Dat doe je door 
je eerst goed af te vragen wat jij met je video wil bereiken. Wil 
je jouw potentiële klant helpen met bewust worden van zijn 
probleem (waarvoor jouw product de oplossing is)? Of wil je 
hem helpen met onderzoeken en beslissen? Of is hij wellicht 
al klant en wil je hem juist helpen met gebruiken van het 
product? 

Als je weet hoe het aankoopproces (oftewel klantreis) van je 
potentiële klant er uitziet, kun je gericht en dus effectief een 
video maken. En daarmee je potentiële klant verder helpen 
in zijn klantreis. We leggen het hier uit aan de hand van een 
voorbeeld per fase.

Video voor fase 1: Bewust worden
Hoe help je de klant met bewust worden? 
Een trigger voor bewustwording (‘En nu moet het anders!’) 
gebeurt bijvoorbeeld door de status van het gewas of 
het vee, of vanwege de resultaten bij de accountant. 
Maar het kan bijvoorbeeld ook online plaatsvinden in een 
inspirerende video. Een concept dat zich daar goed voor 
leent, is ‘De Reportage’, zoals in RTL Nieuws, Studio Sport 
en BinnensteBuiten. Of bijvoorbeeld een bezoek bij een 
goed draaiende boer (goed draaiend, want hij gebruikt 
jouw product). Laat de boer een ervaring delen over hoe hij 
een bepaald probleem heeft opgelost. Als onderdeel van 

deze oplossing komt ook jouw product aan bod. Pas hier 
wel mee op. Want hierin schuilt het gevaar dat het product 
te nadrukkelijk aanwezig is. Daardoor wordt het een lange 
commercial en dan haakt de kijker af. Zet dus niet jouw 
product centraal, maar inspireer de kijker door de boer 
te laten vertellen over zijn totale oplossing, waarbij jouw 
product slechts een onderdeel is van zijn gehele ervaring. 

Video voor fase 2: Onderzoeken
Hoe help je de klant met onderzoeken?
Goed nieuws: jouw potentiële klant heeft ontdekt dat het 
beter, efficiënter of goedkoper kan en is op onderzoek 
gegaan. Een fase waarin de klant driftig op zoek is naar 
goede informatie die hem verder helpt. Om ervoor te 
zorgen dat jij bovenaan de zoekresultaten komt te staan, 
is het concept ‘De Vraag’ erg geschikt. Zoals wat te doen 
bij een wespensteek? Hoe plak ik een fietsband? Waarom 
is zeewater zout? Loop eens langs een vertegenwoordiger 
of de klantenservice en leg hen voor welke vragen zij het 
meeste krijgen. Beantwoord deze vragen in een video en zie 
daar: je weet zeker dat je video bekeken zal worden, want 
het is een veelvoorkomende vraag. Zorg ervoor dat je alle 
informatie behandelt die de kijker wil weten en voorkom dat 
hij met vragen achterblijft. Staar je niet blind op de stelling 
dat een video maximaal twee minuten mag duren. Zo lang 
het antwoord op de vraag voldoende interessant is, blijft 
de kijker wel kijken. Sterker nog, sinds de coronacrisis zijn 
webinars (de XL-variant van dit format) gigantisch populair 
geworden en die duren soms wel anderhalf uur. 

Tip: als je weet dat een potentiële klant bepaalde 
zoektermen gebruikt, kun je deze termen verwerken. 
Bijvoorbeeld een onderwerp als ‘advies voor meer 
rendement uit vee: vijf praktische tips voor gezonde dieren’. 
Voeg ondertiteling toe waarin deze zoekwoorden voorkomen. 
Dat vergroot de vindbaarheid, want Google indexeert ook 
ondertiteling voor zoekresultaten. Deel vervolgens de video 
op plekken waar jouw potentiële klant zich bevindt. 

Video voor fase 3: Beslissen
Hoe help je de klant met beslissen?
Het is gelukt: de potentiële klant is dankzij jouw informatieve 
video’s volledig geïnformeerd en eigenlijk weet hij al wel dat 
jij de beste optie bent. Toch wil hij in deze fase van beslissen 
nog iets meer duidelijkheid hebben over wat hem staat te 
wachten. En daarvoor is het concept ‘De Instructie’ perfect 
geschikt. Denk aan een video over de uitleg van de installatie, 
werking of toepassing van een product. Dit concept lijkt 
wellicht meer iets voor de gebruiksfase, omdat het gaat over 
het toepassen van het product in de praktijk. Echter, deze 
video’s worden vaak bekeken door geïnteresseerden voordat 
zij het product aanschaffen. Zo krijgen zij een helder beeld 
van hoe het product in praktijk wordt toegepast. 

De eerste en belangrijkste stap is dus jezelf afvragen wat 
je met je video wil (je doelstelling), en in welke fase van 
de klantreis jij met je video jouw potentiële klant wil gaan 
bereiken. Zo zorg je ervoor dat je met een duidelijke insteek 
gericht je video kunt gaan maken.

Zo maak je effectieve video’s: drie concepten 
voor de eerste fases van de klantreis 
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Kelly Veltman
media adviseur

kelly@agrio.nl
06 57 50 15 46

Agrio beschikt over een uitgebreide marketingdatabase 
waarin meerdere databronnen zijn samengevoegd. Deze 
database is toegankelijk voor diverse marketingdoeleinden, 
waaronder leadgeneratie. Door data slim te combineren 
met goede content ontstaan mooie mogelijkheden om 
bedrijven te verbinden met geïnteresseerde lezers. Zet 
media van Agrio op verschillende manieren in om AVG-proof 
leads te genereren. Agrio houdt zich vanzelfsprekend aan 
de AVG-wetgeving. De mogelijkheden zijn als volgt:
 
Leadgeneratie via contentmarketing
Is een intensieve en geavanceerde manier om lezers 
door middel van content (kennispartnerschap) 
optimaal te kwalifi ceren tot kwalitatieve leads van zeer 
hoge waarde, tegen een vaste prijs per lead. 
 
Leadgeneratie via een contentcampagne
In een relatief korte periode met één of een aantal 
kennisartikelen leads genereren tegen een vaste prijs 
per lead. Deze leads zijn minder goed voorbewerkt en 
hebben nog nabewerking nodig door marketing.
 
Leadgeneratie via eventmarketing
Waardevolle leads genereren via de Agrio-events (fysiek of 
online), tegen een vaste prijs per lead. Afhankelijk van het 
soort event en de eventuele voorbewerking en redactionele 
content wordt de kwaliteit van de leads bepaald. 
 
Leadgeneratie via een project / tool
Leads van hoge kwaliteit verzamelen met content die in 
het teken staat van een actueel thema, waar het project 
(bijvoorbeeld Topmaïs of Topkuil) of tool al op inspeelt. 
Leads worden in meerdere fasen voorbewerkt.

Leadgeneratie bij Agrio Vacatures in samenwerking met Foodbanen.nu

(AVG-proof)

Foodbanen.nu is, met een totaal bereik van 300.000
professionals uit de Agro- en Food&Drinks-branches, dé
vacaturesite voor alle foodprofessionals. Op Foodbanen.
nu worden vraag en aanbod van vacatures binnen de gehele
voedselketen samengebracht. Van boer tot bord.

Door de samenwerking met Foodbanen.nu worden 
agrarische vacatures automatisch doorgeplaatst op 
relevante regionale of sectorale websites van Agrio. 
Deze combinatieplaatsing geeft extra bereik en er gelden 
aantrekkelijke tarieven voor relaties van Agrio.

Tarieven op basis van vier verschillende niveaus:
�  Basis ongeschoold/VMBO
�  Plus MBO
�  Extra MBO+ HBO en WO
�  Top extra aandacht voor HBO en WO

Basis Plus Extra Top

Regulier tarief per vacature 75 150 375 575

Speciaal tarief Agrio klanten 75 75 150 200
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In              naar kwalitatieve leads8 stappen

Elk bedrijf heeft een ideale 
klant, dus ook een ideale 
lead. Hoe ziet die ideale 
klant er voor je product of 
dienst uit?

Op welke manier 
verzamelen ze informatie? 
Definieer hiervoor de 
ideale klant. 

Hoeveel leads wil je werven? Hoeveel 
deals wil je sluiten? Denk ook goed 
na over de boodschap, de content en 
het doel. Bepaal per onderwerp en 
mediumtype welk doel de boodschap 
heeft, zodat duidelijk is welke content 
op welk moment in de klantreis het 
beste werkt.

In het content-/communicatieplan 
komen de artikelen te staan die 
nodig zijn voor de verschillende 
fases in de klantreis.

In deze stap maak je relevante 
content waarmee je de problemen 
van de doelgroep oplost. Dat 
betekent dat alle content gericht 
moet zijn op de uitdagingen waar je 
product of dienst aan tegemoetkomt.

In deze stap is het zaak 
om op het juiste moment 
met je doelgroep in 
contact te komen. Dat kan 
natuurlijk op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld 
via contentmarketing of 
eventmarketing.

Aan de hand van leadscoring 
bepaal je in welke fase van 
de klantreis (zie stap 2) het 
aankoopproces van een lead 
zich bevindt én of het een 
Marketing Qualified Lead of 
Sales Qualified Lead is. Bij 
leadscoring ken je punten toe 
aan acties die iemand doet.

Marketing is verantwoordelijk voor 
het genereren van leads en sales 
voor het definitief verkrijgen van de 
offerte. Een goede samenwerking 
is essentieel voor een succesvolle 
leadcampagne. 

Definieer de 
ideale lead

Definieer 
doelstellingen Maak relevante 

content
Kwalificeer leads

Breng de klantreis 
in kaart

Maak een content-/
communicatieplan Zorg voor bereik

Goede afstemming tussen 
marketing en sales
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Karin van den Barg 
event coördinator
karin@agrio.nl | 06 20 74 43 49

Susette ten Hulscher
event coördinator
susette@agrio.nl | 06 10 37 63 67

Benieuwd of dit iets voor jou is?
Informeer vrijblijvend bij onze media-adviseurs 

Wil je weten wat een webinar is en waarom het zo succesvol 
middel is? Bekijk de video (scan de QR-code).
 
 
Benieuwd hoe je het beste een heldere presentatie maakt voor je 
webinar? Bekijk de video (scan de QR-code).

 
 Wil je tips en advies voor het presenteren of spreken tijdens 
een webinar? Bekijk de video (scan de QR-code). 
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Kiezen voor een fysiek evenement of een webinar: 

Hoe maak je de juiste keuze?
De beperkingen door de coronacrisis zorgden voor 

een explosieve groei in webinars. Het bleek een 

fantastisch alternatief om op afstand toch kennis te 

delen met je doelgroep. Inmiddels mogen er weer 

evenementen georganiseerd worden. En dus rijst de 

vraag: welke kies je?

Direct contact met potentiële klant
De allerbelangrijkste reden om te gaan voor een 
evenement is het directe contact met de klanten. Je kunt 
hen rechtstreeks benaderen: spreek ze aan in het publiek, 
beantwoord hun vragen, geef persoonlijk advies en pak 
na afloop nog even die ene klant apart voor een één-op-
één gesprek. Bij een webinar lukt dat toch minder goed. 
Wederzijdse communicatie is dan wat lastiger. Tegelijk is er 
wel veel interactie mogelijk bij een webinar, bijvoorbeeld 
door middel van kijkersvragen, het voorleggen van polls of 
bijvoorbeeld videobellen. Op voorhand werd gedacht dat dit 
contact onvoldoende zou zijn, maar in de praktijk blijkt dat de 
mogelijkheden als erg positief worden ervaren.  

De praktische voordelen van een webinar
Voor een webinar hoeft de boer niet op pad en hij kan 
gemakkelijk thuis vanaf de bank kijken . En schikt het 
tijdstip niet? Dan kan hij het eenvoudig terugkijken. Ook 
handig voor boeren die niet langs kunnen komen vanwege 
bijvoorbeeld de afstand, gezondheidsredenen of andere 
redenen. Daarnaast scheelt het voor jou als organisator ook 
werkzaamheden, zoals het regelen van parkeerplaatsen, 
bezoekersbandjes, stoelen, eten en drinken, maatregelen om 
het evenement corona-proof te laten verlopen enzovoorts. 
Heb je hier niet de middelen voor? Dan kan een webinar een 
uitkomst bieden. Zeker als je je bedenkt dat je ten opzichte 
van een evenement met een webinar praktisch de hele 
wereld kunt bereiken.

Het beste van beide werelden
Wil je het beste van beide werelden? Dan kun je er 
natuurlijk voor kiezen om je evenement live uit te zenden. 
Het vraagt wat meer voorbereiding. Maar dan heb je wel de 
voordelen van het directe contact met potentiële klanten 
en de mogelijkheid om de hele wereld te bereiken wanneer 
het hen uitkomt. In het maken van je keuze is het vooral 

belangrijk om jezelf af te vragen wat je met je webinar wil 
bereiken en hoeveel middelen je tot je beschikking hebt. 
Want een evenement vraagt om andere middelen dan 
een webinar.

Tip! Een webinar is een zeer effectief middel om in te 
zetten in de onderzoeksfase van de klantreis: een fase 
waarin de klant op zoek is naar waardevolle antwoorden 
en jij jezelf als autoriteit kunt opwerpen met jouw kennis 
en expertise. Zodra de klant klaar is om tot aankoop over 
te gaan, zul jij als eerste bij hem te binnen schieten. Er is 
geen enkel ander mediaproduct waarbij jij een uur lang de 
volledige aandacht krijgt van een nieuwe potentiële koper.

Al snel leerden wij dat webinars een blijvend stukje 
gereedschap zouden worden in het Agrio-arsenaal. Ook 
na de coronacrisis. De afgelopen maanden hebben wij 
daarom gebruikt om onze studio te vergroten en verder 
te professionaliseren. Productpresentaties, podcasts, 
nieuwsvideo’s, éénmans-presentaties, ronde tafel 
gesprekken met vijf gasten, volledig gepersonaliseerd in 
eigen huisstijl: onze studio biedt vele mogelijkheden.

016-TW-MK22.indd   18 11/8/2021   12:58:43 PM



19

Karin van den Barg 
event coördinator
karin@agrio.nl | 06 20 74 43 49

Susette ten Hulscher
event coördinator
susette@agrio.nl | 06 10 37 63 67

Benieuwd of dit iets voor jou is?
Informeer vrijblijvend bij onze media-adviseurs 

Wil je weten wat een webinar is en waarom het zo succesvol 
middel is? Bekijk de video (scan de QR-code).
 
 
Benieuwd hoe je het beste een heldere presentatie maakt voor je 
webinar? Bekijk de video (scan de QR-code).

 
 Wil je tips en advies voor het presenteren of spreken tijdens 
een webinar? Bekijk de video (scan de QR-code). 

016-TW-MK22.indd   19 11/8/2021   12:58:54 PM



21

Erika Stokkers

media adviseur

erika@agrio.nl

06 20 23 71 87

Uiting Desktop/pc Mobiel CPM
Medium rectangle 300 x 250 300 x 250 € 50

Leaderboard* 728 x   90 300 x 100 € 50

Uiting Specifi caties per keer
Banner 560 x 97 pixels € 125

Advertorial Max. 200 karakters voor kop- en 
bodytekst, incl. spaties en afbeelding € 150

Uitgelicht
Max. 200 karakters voor kop- en 
bodytekst, incl. spaties en afbeelding, 
incl. datum en plaats

€ 125

Website

Vermelding evenement

* Tussen de evenementen op de website

Toeslag voorkeurspositie 1: 20%

Nieuwsbrief
Algemene informatie
Bezoeken 3.060
Unieke bezoekers  2.160
Paginaweergaven  8.547
Gem. bezoekduur  01:51

Algemene informatie
Ontvangers 5.407
Verschijndag vrijdag

Gratis Plus
Basisinformatie voor iedereen zichtbaar �    �    

In reguliere lijsten en posities �    �    

In agenda-alert �    �    

Spotlight positie �    

Headerafbeelding �    

Fotoalbum �    

YouTube-video �    

Voorrang bij doorplaatsing op Agrio websites �    

Voorrang bij doorplaatsing op Landbouwagenda.nl nieuwsbrief �    

Geen advertenties van derden �    

Tarief Gratis € 95

LANDBOUWAGENDA
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Han Wenneker
media adviseur 

han@agrio.nl
06 30 99 15 62
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Breng jouw evenement 
onder de aandacht bij 
de juiste doelgroep
Landbouwagenda.nl is hét platform voor agrarische evenementen in 
Nederland. Hier zijn alle geplande evenementen te vinden: van beurs tot 
webinar, van studiebijeenkomst tot open dag. Met de handige zoekfunctie 
heb je snel en eenvoudig een overzicht van de evenementen in jouw 
sector.
 
Bereik de juiste doelgroep
Landbouwagenda.nl is dé agrarische agenda voor boeren. Via de website 
en de wekelijkse nieuwsbrief wordt agrarisch Nederland op de hoogte 
gehouden van alle evenementen in de sector.
Naast plaatsing op Landbouwagenda.nl worden de 
sectorspecifi eke evenementen doorgeplaatst in de agenda’s op de 
evenementenpagina’s van de vakbladen en op de diverse portals 
van Agrio. Dus evenementen voor melkveehouders worden geplaatst in 
vakblad Melkvee en op melkvee.nl, akkerbouwevenementen in vakblad 
Akkerwijzer en op akkerwijzer.nl enzovoorts. 
 
Eenvoudig plaatsen, slim plannen
Het plaatsen van jouw evenement op Landbouwagenda.nl is geheel gratis 
en heb je binnen enkele minuten geregeld. Om extra op te vallen tussen 
de andere evenementen zijn er diverse mogelijkheden. Kijk hiervoor in de 
tabel hiernaast.
Een ander voordeel van het overzicht op Landbouwagenda.nl is dat 
het helpt met het plannen van nieuwe evenementen. Als organisatie 
wil je natuurlijk exclusief zijn voor de doelgroep. Meerdere vergelijkbare 
evenementen op één dag zijn niet bevorderlijk voor de opkomst. Dus neem 
eerst een kijkje op Landbouwagenda.nl voordat je een evenement plant.
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